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Feesten en herdenken in het voorjaar 
Vreugdevol mochten we ook dit jaar weer Pasen vieren. Verschillende 
parochianen deelden met mij hoe blij ze waren dat het allemaal weer 
kan, gewoon in vrijheid naar de kerk, zonder beperkingen. Voor mij was 
het ook echt een feest dat ik Pasen hier met u, en zonder Corona restric-
ties, mocht vieren. Het deed me goed dat we een enthousiaste dopeling 
in de kerk mochten opnemen tijdens de Paaswake in De Meern en dat 
we Pasen in Vleuten mochten vieren met 40 vluchtelingen uit Colombia, 
Oekraïne en Syrië. Dankzij de hulp van een grote groep vrijwilligers en 
fi nanciële bijdragen van de Parochie Support Groep, Rotary Fletio Mare 
en enkele parochianen konden we de asielzoekers ook nog een heerlijke 
Syrische lunch aanbieden. Het bleek een geslaagde dag voor iedereen.    

Pasen was het begin van een reeks festiviteiten die we elk jaar weer mo-
gen vieren in onze samenleving. Op 27 april vieren we Koningsdag en 
op 5 mei vieren we onze vrijheid. Met leerlingen van de Willibrordschool 
mochten we dit jaar op 29 april in de Willibrordkerk en bij het monument 
tegenover de kerk stilstaan bij wat vrede, vrijheid en democratie bete-
kenen. Door de actuele gebeurtenissen in Oekraïne worden we eraan 
herinnerd hoe vrijheid en democratie soms bevochten moeten worden. 
Op 4 mei mocht ook ik iets zeggen tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenking 
in De Meern. In mijn toespraak heb ik de voorzitter van het Nationaal co-
mité 4 en 5 mei, Wim van de Donk, aangehaald. Hij stelde in een van zijn 
lezingen dat vrijheid verplicht. Hij zegt: “De bevrijding was niet alleen 
een verlossing, maar ook een opdracht: vrijheid moet worden geleerd, 
ontwikkeld, verdedigd, gedeeld, en dat telkens weer opnieuw.” Lange tijd 
mochten wij in vrede leren, ontwikkelen en delen, maar helaas zijn we 
aangekomen in een tijd waarin vrijheid opnieuw met wapens bevochten 
moet worden. 

De huidige situatie laat zien hoe belangrijk het is dat wij onze waarden 
koesteren en doorgeven aan de opkomende generaties. Die waarden 
worden overigens niet alleen van buitenaf aangevallen, maar ook van 
binnenuit. Binnen de samenleving zijn er krachten die de waarden van 
vrede, vrijheid en democratie willen ondermijnen. We denken bijvoor-
beeld aan de lieden die, gedreven door extremistische religieuze op-
vattingen, terroristische aanslagen pleegden in verschillende Europese 
landen. We kunnen ook denken aan leden van de Tweede Kamer die 
de Shoah bagatelliseren, discrimineren en groepen in de samenleving 
wegzetten. Het vraagt van ons allemaal de moed om hier tegen in verzet 
te komen en zelf wel de goede keuzes te maken.  

Ik wil deze column afsluiten met de groet van Franciscus van Assisi en 
iedereen “Vrede en alle goeds” wensen. 

Pastoor Peter Ambting

Foto: Henny Zegers

Vacature corrector 
Drieluik

Door het vertrek van één van 
onze redactieleden ontstaat er 
een vacature voor corrector. 

Ben jij goed in de Nederland-
se taal en spelling? Heb je veel 
oog voor details? Heb je een-
maal per maand tijd om een 
halve Drieluik te corrigeren? 

Stuur dan een mailtje naar 
drieluik@lichtvanchristus.nl en 
wie weet corrigeer jij binnen-
kort de drieluik.
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Eucharistievieringen
In beide kerken te volgen in beeld en geluid 

via Kerkdienstgemist.nl

          Mariakerk Willibrordkerk

LICHT VAN CHRISTUS

6e zondag van Pasen

zondag 22 mei 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Caeciliakoor
  kindernevendienst   kindernevendienst

Hemelvaart

donderdag 26 mei 09.30 uur   pastoor P. Ambting  zie Mariakerk
  Singhet die Mare  

7e zondag van Pasen 

zondag 29 mei 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting
  Groep Michaël  Groep Michaël
  kindernevendienst  kindernevendienst

Pinksteren

zondag 5 juni 09.30 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur  pastoor P. Ambting 
  Uriël  Schola
  kindernevendienst  kindernevendienst

Maria, moeder van de kerk (2e Pinksterdag)

maandag 6 juni 09.30 uur  pastoor P. Ambting  zie Mariakerk
  Groep Michaël 

Heilige Drie-eenheid

zondag 12 juni 10.00 uur   pastoor P. Ambting 11.00 uur   diaken W. v.d. Dool
  Eerste Heilige Communie woord- en communieviering
  Vrouwenzanggroep  Ad Altare
    kindernevendienst

Koffi  edrinken na de mis.

De vieringen en gebedsmomenten in de Mariakerk 
en in de Willibrordkerk zijn te volgen via kerkdienst-
gemist.nl

Doordeweekse eucharistievieringen 
Mariakerk dinsdagavond 19.00 uur  (behalve 7 juni)
Willibrordkerk donderdagavond 19.00 uur 

De Roef 
dinsdag 7 juni om 19.00 uur

Rozenkransgebed en Stille aanbidding 
Mariakerk vrijdag 12.00 uur  
Mariakerk zaterdag 9.30 uur  

Geleide Aanbidding
Mariakerk 5 juni 19.00 uur

Voedselbank
Wij vragen u om houdbare producten 
voor de voedselbank te blijven 
brengen. Maandelijkse inzameling 
1e zondag van de maand (5 juni). 

U kunt de spullen in de 
Mariakapel van beide 
kerken neerleggen.

Doordeweekse vieringen en gebedsmomenten
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misintenties

MARIAKERK 

zondag 22 mei Leny van Kraay-Sluijs, John Schijf, An 
Meering-van Breukelen, Gerrit Jan van den Berkhof, 
Nel van Zuijlen-van den Broek, Frans Rentinck, Henk 
van Doorn, Ada Hoogkamer-Kortekaas, Gert-Jan van 
Oostrum, Kees Ensie, Rien Plompen, Maria Gresnigt-
van Maarseveen

dinsdag 24 mei  tot zekere intentie  

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei Gerard en Gerda 
Schevers-Spaan

zondag 29 mei Tino Grul (1e jaargedachtenis), Bien 
de Lange-Brugman (1e jaargedachtenis), Overleden 
ouders Balk-van Lint en hun zoon Frans, Overleden 
familie Vernooij, Herman Wessels, Martin Ham, Piet 
Besemer en Sientje Besemer-Oostveen, Overleden 
ouders Peelen-Koster, Charles en Bep Beniest 
-Miltenburg, Jan Jongerius, Miep Jongerius-de 
Reuver, John Jongerius 

dinsdag 31 mei voor het welzijn van de parochie

Pinksteren zondag 5 juni  Leny Heesters-Kemp (1e 
jaargedachtenis), Antoon en Stien Oude Wansink-
Brinkhof, Tonny van Oostrom-van Oostrum, Femie 
aan de Stegge-Veldhuis, Piet Besemer en Sientje 
Besemer-Oostveen, Lilian Besemer-van Drongelen, 
Gerard en Gerda Schevers-Spaan, Koen Verbeij, 
overleden ouders Matze-Mulder en Ad Matze, Pastoor 
Hubertus Vaessen, Joke Mathôt

2e Pinksterdag maandag 6 juni tot zekere intentie

dinsdag 7 juni voor het welzijn van de parochie

zondag 12 juni André Lieben, Hein en Bep Wendel-
Verheul, Ger Molenschot, Overleden familieleden 
Boot-Kraan, Sientje Straver namens de Stille Omgang, 
Ab Kragten, Hein van den Oudenrijn en zoon Jos, 
John Schijf

dinsdag 14 juni tot zekere intentie

WILLIBRORDKERK 

zondag 22 mei Henny Vriesenga-Jonkhart, Mely 
Peek-van der Heijden, Magda Poels-Hunink, Gerrit 
Visser, Jacqueline Booij-de Jong, Suze van der Gun-
Mastwijk, Joop Verdam, Ton Sprong, Joke Wolswijk-
Comes

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei  geen viering  

zondag 29 mei Ria Smits-Slaats, Johan en Gerben 
Verhoef, Paul en Ciska de Haan-Jansen, Herman 
Goes, Bep Schoote-van Zuijlen, Theo IJsseldijk, Chris 
Knippers, Gijs van Breukelen 

donderdag 2 juni voor het welzijn van de parochie

Pinksteren zondag 5 juni Kees Hooijmaaijer (1e 
jaargedachtenis), Giel de Groot, Tonny Kooijman-
van Burgsteden, Kiny Jongerius-Miltenburg, Gerrit 
Visser, Fam. Wolters-Verheul, Overleden ouders 
Oostrom-Miltenburg, Cor Jong,  Janny van Rossum-
van Kleef, Toon de Groot, Knelis Rokven, overleden 
ouders Verhoef-Versteeg, dochter Marthie van der 
Neut en zoon Martin Verhoef, Frank Claushuis en 
Theo en Agnes Bouwman

2e Pinksterdag maandag 6 juni geen viering

donderdag 9 juni tot zekere intentie

zondag 12 juni Gerda Miltenburg-Wieman, Riet van 
Kleinwee-Delput, Leonardus Cornelis Broekhuijse en 
Maria Cornelia Broekhuijse-van Dijk, Huub de Rooij, 
pater Jan de Groot, Ton Sprong, Ben Kosterman, 
Edmond Nuss, Jos Eijzenbach, Corrie Linssen-
Voorendt
  
donderdag 16 juni voor het welzijn van de parochie 
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Preek van de maand

De Geest verbindt

Op het feest van Pinksteren,
bij de lezingen uit Handelingen 
2,1-11, Galaten 5,16-25 en Johan-
nes 15,26-27; 16,12-15

De Geest van God brengt een ge-
weldige dynamiek op gang. Als je 
verder leest in het boek Handelin-
gen, dan zie je dat Petrus een vu-
rige redevoering houdt over Jezus 
die God uit de dood heeft opge-
wekt en dat veel mensen door zijn 
woorden geraakt worden en ook 
leerlingen van de Heer willen wor-
den. 

En wat doen al die leerlingen sa-
men die door de Geest aangeraakt 
zijn? Zij vormen een gemeenschap 
waarin allen alles gemeenschap-
pelijk hebben en niemand gebrek 
lijdt; zij bidden samen en vieren sa-
men eucharistie. De doorbraak van 
het geloof en een nieuwe manier 
van leven horen bij elkaar. Telkens 
als mensen in later eeuwen zoch-
ten naar vormen om hun geloof 
intenser te beleven, dook de her-
innering aan dit begin van de kerk 
weer op. Kloosters zijn naar dit ide-
aal gevormd. Toen in ons land de 
Moderne Devotie zocht naar een 
nieuwe vorm van gemeenschap-
pelijk leven buiten het klooster, 
lieten ook zij zich inspireren door 
die eerste kerkgemeenschap van 

Jeruzalem.
De apostel Paulus beschreef welke 
effecten de Geest van God op men-
sen heeft: “liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtheid en ingetogen-
heid”. Wat de Geest doet, is precies 
het tegenovergestelde van egoïs-
me. Egoïsme leidt tot verdeeldheid; 
Gods Geest verbindt mensen. Ego-
isme leidt tot strijd; de Geest brengt 
vrede. Door de Geest onderkennen 
we de waardigheid van de mens en 
zien we hoe kostbaar het leven is.
De Geest maakt mensen menselij-
ker. En dat is meer dan een kwestie 
van moraal. De Geest is een bron 
van zachtheid en heelheid, die we 
zo nodig hebben, omdat wij vaak 
innerlijk gekwetst en verdeeld zijn.
Bid om de Geest. Besef dat je God 
nodig hebt. Zie het leven als een 
groeiproces dat je dichter bij God 
brengt. Bid steeds opnieuw om de 
heilige Geest, dat Hij onze harten 
vervult, dat Hij ons helpt om open 
te worden voor God en te groeien 
in wijsheid en liefde. God zelf wil in 
ons werken en wil ons steeds meer 
laten lijken op Jezus.

In onze tijd van mondialisering 
zijn mensen enerzijds op zoek 
naar vriendschap en verbonden-
heid tussen volkeren en tussen 
godsdiensten. Met een paar uur 
vliegen zijn we in Afrika. Via inter-
net bereikt ons nieuws uit de hele 
wereld. Maar anderzijds ligt telkens 
weer het gevaar van verdeeldheid 
op de loer. In ons land zijn er veel 
discussies geweest over de vraag 
hoeveel solidariteit we moeten op-
brengen voor volken die het min-
der hebben.
Het talenwonder op het eerste 
Pinksterfeest laat zien hoe Gods 
Geest verbondenheid en vriend-
schap tussen mensen sticht. Als 
je bedenkt wat een moeite het ons 
kost om mensen uit verschillende 

volken en talen bijeen te brengen - 
denk alleen al aan het aantal tolken 
dat werkt bij de Europese Unie of de 
Verenigde Naties om te zorgen dat 
men goed met elkaar vergaderen 
kan - dan is het talenwonder een 
richtingwijzer die wijst naar wat 
God voor ogen staat: een gemeen-
schap van leerlingen van de Heer 
die alle grenzen van rassen, volken 
en talen overstijgt. De heilige Geest 
wil de mensheid binnenvoeren in 
de eenheid van het Lichaam van 
Christus. Dat is de missie van de 
Kerk: de mensheid verenigen rond 
Christus.
Steeds opnieuw zijn er mensen op 
weg gegaan naar andere landen 
om het evangelie te verkondigen 
en andere talen te leren, zodat ze 
aan iedereen in hun eigen taal de 
vriendschap en de liefde van God 
konden aanbieden. Ooit klonk het 
evangelie alleen in de talen van het 
Romeinse Rijk, nu in bijna alle ta-
len van de wereld.
Maar de missie van de Kerk om 
mensen met Christus en met el-
kaar te verbinden in liefde, is nog 
lang niet voltooid.
Laten we bidden om de heilige 
Geest, dat de Geest uit ons lauw-
heid en moedeloosheid wegneemt, 
dat wij zelf vrijmoedig getuigen 
van de liefde en de vriendschap, 
de verbondenheid en vergeving 
die God ons biedt. Vandaag mogen 
we vieren dat God ons een plaats 
gegeven heeft onder zijn vrienden 
en dat Hij heel de mensheid rond 
Christus wil verzamelen en ons de 
kans geeft daaraan mee te werken, 
in zorg voor elkaar, in vriendschap 
en liefde.    
Amen.

door diaken Wim van den Dool

Rectificatie
Helaas is er in de vorige Drie-
luik een fout gemaakt. De naam 
en de foto van pastoor Ambting 
stonden bij de preek die niet 
door hem geschreven is, maar 
door Jozef Wissink. Onze excu-
ses aan beide pastores voor deze 
fout.

Redactie Drieluik
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De voorbereidingen op het vorm-
sel vorderen gestaag. Vanaf de 
start, eind januari, zijn reeds vier 
lessen met de vormelingen ge-
weest, en de vormselviering eind 
juni komt al langzaam dichterbij. 

Veel aspecten zijn al ter sprake ge-
komen waaronder je levensweg 
en de Sacramenten, beelden die 
gebruikt worden voor de Heilige 
Geest zoals o.a. een duif of vuur, en 
de gaven en talenten die de Heilige 
Geest ons geeft. 
In de ouderavond deelden we als 
ouders onze ervaringen tot nu toe. 
Zoals het belang om naast de kerk 
en de school ook als ouder samen 
met je kind bezig te zijn met vorm-
sel. Dat het niet altijd meevalt om 
daar een rustig moment voor te 
vinden t.g.v. drukke agenda’s met 
school-, sport- en andere activitei-
ten was herkenbaar voor veel ou-
ders. Ook is aan de hand van en-
kele teksten in de Bijbel gesproken 

over de Heilige Geest en hoe die 
zelf wordt ervaren. 
Verder stond de afgelopen periode 
natuurlijk in het teken van Pasen. 
Zo was er in de Mariakerk een fa-
milieviering o.a. met vormelingen 
en communicanten. 

Het was een mooie zonnige och-
tend en bomen stonden volop in 
bloei, alsof het een voorteken was 
van de hoopvolle boodschap. Pas-
toor Ambting had een vrolijk ge-
waad aan waarop handafdrukken 
van verf stonden in verschillende 
kleuren. Het bleek een cadeau te 

zijn dat hij kreeg bij het afscheid 
van zijn vorige kerkgemeenschap. 
Tijdens de viering werd ieder-
een gezegend met wijwater en bij 
de preek mochten kinderen naar 
voren komen. De pastoor vroeg 
de kinderen aan welke dieren ze 
denken bij Pasen, en zo ging het 
gesprek verder en kwam uit bij de 
verrijzenis van Jezus uit de dood, 
een nieuw begin en nieuw leven. 
De kinderen mochten daarna de 
kerk inlopen en iedereen een fi jn 
Pasen toewensen. Later mochten 
de kinderen nog een keer naar vo-
ren komen bij het altaar. Toen de 
viering was afgelopen kreeg ieder-
een bij de uitgang nog een paasei-
tje aangeboden! 

De komende periode gaat de vorm-
sel-voorbereiding verder met nog 
enkele lessen en de laatste voorbe-
reidingen voor de vormsel-viering. 

Eduard Bettonvil 

Vormsel

777

De maand juni staat in het teken 
van de jongeren die in de kerk 
worden verwelkomd.
Wie het leuk vindt om mee te 
zingen is van harte welkom! Een 
gedeelte meedoen kan natuurlijk 
ook.  

De liederen zijn afgestemd op de 
feestelingen en dus ook geschikt 
voor jonge zangers. 
Twee repetities bijwonen is wen-
selijk, maar in overleg is veel mo-
gelijk.
De partijen kun je thuis al oefenen. 
Deze zijn beschikbaar (eventueel 
met opnames).

De Eerste Heilige Communie is op 
zondag 12 juni in De Meern en op 
zondag 19 juni  in Vleuten.
De repetities zijn allemaal in de 
Mariakerk.
Op vrijdagavond  3 en 10 juni 
20.00u en zaterdagmiddag 1 juni 
16.00u

Het Vormsel is op zondag 26 juni
in De Meern. 
Deze repetities zijn ook in de Maria 
kerk op vrijdagavond 17 en 24 juni 
20.00u en zaterdagmiddag  25 juni 
om 16.00u 

Als je mee wilt doen laat dit even 
weten.

Voor opgave en informatie kun je 
terecht bij:
karin.vanderhelm@planet.nl

Projectkoren Eerste Heilige Communie en Vormsel
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Nieuws van het parochiebestuur
Nog steeds woedt er een verschrikkelijke oorlog in 
Oekraïne, waarvan we dagelijks de beelden op tv 
zien. Bij de meesten van ons staan die op ons net-
vlies gegrift. Velen van ons proberen te helpen met 
geld of spullen of daadwerkelijke hulp aan vluchte-
lingen. Ook onze parochie zet zich in om vluchte-
lingen (niet alleen Oekraïense) te helpen en in de 
kerken bidden we voor hen. 

Binnen het parochiebestuur heeft per 1 mei een wis-
seling van functies plaatsgevonden. De laatste tijd is 
het bestuur op meerdere fronten actief, met name 
op het gebied van vastgoed, de fi nanciële situatie en 
de toekomst van de parochie. Tijdens de gesprekken 
daarover kwam de wisseling van bestuursfuncties 
als vanzelf naar voren als een goede oplossing. Die 
wisseling houdt in: Ferry Brokers wordt onze nieu-
we vicevoorzitter. Hij wordt tevens verantwoorde-
lijk voor de begraafplaatsen en blijft communicatie 
doen. Jan Oomes, tot voor kort vicevoorzitter, gaat 
de portefeuille ‘Exploitatie vastgoed’ op zich nemen. 

Zoals we u al eerder meldden, onderzoeken we de 
mogelijkheid om een deel van het leegstaande vast-
goed van de parochie te verhuren. Mieke Claushuis 
had voorheen het totale beheer van alle vastgoed in 
haar portefeuille. Dit was een zeer grote portefeuille 
die voor heel veel werk zorgde. Vanaf nu gaat Mieke 
zich bezighouden met het beheer/onderhoud van 
het vastgoed, ook nog een hele klus. Door het wer-
ken in paren of groepjes binnen het bestuur stellen 
we de kennis van portefeuilles en onderwerpen vei-
lig. 

Het feest van Pinksteren staat voor de deur. We vie-
ren daarbij dat de Heilige Geest neerdaalde over de 
apostelen, die de boodschap van God gingen ver-
spreiden over de wereld. Pinksteren symboliseert 
daarmee het begin van de kerk. Ik wens u allen, na-
mens het bestuur, een gezegend Pinksterfeest toe.

Monique Becking

Dagelijks komen er nieuwe 
vluchtelingen uit Oekraïne Ne-
derland binnen. Er is een grote 
bereidheid om hen te helpen. 
Veel vrijwilligers nemen initiatie-
ven om hen in de plaatselijke ge-
meenschap te verwelkomen. Ook 
vanuit parochies zijn er activitei-
ten om onderdak te bieden aan 
vluchtelingen. De Nederlandse 
R.-K. bisschoppen zijn dankbaar 
voor deze inzet en schrijven in 
een pastorale brief aan de paro-
chies: ‘vluchtelingen mogen een 
beroep op ons doen.’

‘Christus laat ons zien wat broe-
derlijke en zusterlijke liefde is en 
roept ons op vluchtelingen in die 
geest te ontvangen. Laten we die 
uitdaging met vertrouwen en in 
geloof en gebed aangaan’,  schrij-
ven de bisschoppen.
Zij noemen het een ‘groot onrecht’ 
wat de vluchtelingen overkomt en 
zeggen dat er een zware verant-
woordelijkheid rust op de interna-

tionale gemeenschap om de vrede 
en de mondiale gerechtigheid te 
herstellen en te handhaven. Ook 
uiten zij hun ‘grote waardering 
voor de inzet van velen binnen 

en buiten onze geloofsgemeen-
schap, beroepskrachten en vrijwil-
ligers, die zich inspannen voor een 
menswaardige opvang van men-
sen in nood uit Oekraïne.’

Nederlandse bisschoppen: ‘vluchtelingen mogen een 
beroep op ons doen’
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Na tien jaar op het parochiesecretariaat van onze 
parochie gewerkt te hebben, heeft Monique Don-
ga onlangs afscheid genomen van de parochie. In 
verschillende settingen hebben de mensen met wie 
Monique gewerkt heeft afscheid van haar genomen. 

De leden van het pastorale team en het parochiebe-
stuur bedanken Monique voor haar inzet en wensen 
haar alle goeds nu ze haar activiteiten als zelfstandig 
ondernemer op een ander gebied voortzet en uit-
breidt!
Om bezuinigingsredenen heeft het parochiebestuur 
besloten om de vacatureruimte die door het vertrek 

van Monique ontstaat nu niet in te vullen met een 
nieuwe medewerk(st)er. We zijn blij u te kunnen mel-
den dat Marianne Vlaar bereid gevonden is om, naast 
onze vaste secretaresse, Marja, als vrijwilligster mee te 
werken op het secretariaat. 
Bij deze veranderingen wijzen we u graag nog eens 
op de openingstijden van het secretariaat. Het se-
cretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
9.00 uur tot 12.30 uur via: 030- 6774571 of per mail via: 
pastoraalcentum@lichtvanchristus.nl. 

Namens parochiebestuur en pastoraal team,
Pastoor Peter Ambting 

Secretariaat neemt afscheid van Monique en 
verwelkomt Marianne 

Na 2 jaar was het voor de kinderen van de kindernevendienst gelukkig weer mogelijk om mooie Palm-
pasenkruizen te maken en die na afloop van de vieringen in De Meern en Vleuten rond te brengen. In de 
Meern waren iets minder kinderen met een zelfgemaakt kruis, daar hebben ze tijdens de kinderneven-
dienst nog allemaal een kleurplaat van een versierd kruis  mooi ingekleurd. Daarnaast hadden we ook 
voor zakjes met wat lekkere paaseitjes gezorgd en met de laatste broodhaantjes konden we toch elk adres 
van iets lekkers voorzien. 

Ruim tachtig parochianen die afgelopen jaar hun dierbare verloren of die erg ziek of oud zijn hebben met 
Palmpasen een attentie mogen ontvangen. U kunt gedurende het jaar ook parochianen die ziek zijn opgeven 
(bij het secretariaat) voor ontvangst van een attentie met Palmpasen. 
In Vleuten is er een iets groter Palmpasenkruis bij Villa ExpertCare gebracht. Voor alle ernstig zieke kinderen 
die daar verblijven en verzorgd worden werden er nog extra gevulde zakjes met lekkers afgegeven.
Er zijn na afloop ook enkele lieve en dankbare reacties bij de parochie binnengekomen. 
Bij deze willen we aan iedereen die met Palmpasen een attentie heeft gebracht bij een medeparochiaan door-
geven dat hun bezoekje zeker heel erg gewaardeerd is!
Dank jullie wel!

Palmpasen 2022



10

LICHT VAN CHRISTUS

Het team beheer kerkhof Vleu-
ten heeft in de vorige Drieluik 
een laatste oproep gedaan aan 
rechthebbenden en of familie-
leden van een kindergraf in vak 
U. De vraag was om te laten we-
ten of ze het initiatief voor het 
verbeteren van de kindergraven 
steunen. Tenslotte zijn zij dege-
nen die onderhoudsplichtig zijn 
en mogen beslissen of het ver-
beterinitiatief op hun steun kan 
rekenen.

Nu slechts enkele weken verder 
hebben de initiatiefnemers al 
heel veel positieve reacties ont-
vangen. De voorgestelde werk-
zaamheden kunnen nog voor de 
zomer uitgevoerd worden. Van de 
meeste mensen die gereageerd 
hebben is nu ook een e-mailadres 
bekend zodat u per mail op de 
hoogte wordt gebracht wanneer 
de werkzaamheden gaan starten. 

Van enkelen hebben we ook be-
richt ontvangen dat ze graag mee 
helpen bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Heel veel dank 
daarvoor !!!!

De voorgestelde werkzaam-
heden bestaan uit:
•  Op één niveau en hoogte 

brengen. Monumenten tijde-
lijk eraf halen, grond aanbren-
gen en monumenten weer te-
rug plaatsen

•  Bij het terug plaatsen van de 
monumenten de monumen-
ten weer recht zetten

•  Onkruiden verwijderen en 
nieuwe plantjes plaatsen

•  Schoonmaken van de monu-
menten, voor zover dat moge-
lijk is.

Allen die gereageerd hebben en 
de vrijwillige bijdrage van mi-
nimaal € 40,00 hebben overge-
maakt: heel hartelijk dank. Voor 
de enkelen die nog niet in de 
gelegenheid zijn geweest om te 
reageren onderstaand nog infor-
matie om te laten weten dat u ook 
mee wilt doen.

Dat kan door een vrijwillige bij-
drage van minimaal € 40,00 over 
te maken op de bankrekening 
NL94 RABO 0140 8827 15  t.n.v. 
Parochie Licht van Christus on-
der vermelding van de naam van 
het kind dat op de grafsteen staat.
Vermeld ook graag uw e-mail-
adres zodat we u kunnen berich-
ten over de voortgang.

Heeft u nog vragen of wilt u een 
afspraak? Dat kan per mail aan de 
beheerder van het kerkhof Nico 
de Rijk. E-mail: kerkhofvleuten@
lichtvanchristus.nl of telefonisch 
via telefoon: 06 57 33 35 07.

Alvast heel hartelijk dank voor uw 
aller medewerking.
Samen kunnen we het vak ‘U’ 
weer laten schitteren. 

Team Kerkhof Vleuten

Veel positieve reacties kindergraven grafvak U

Op weg naar Pinksteren

Verschijn o God, wil ons Uw liefde zenden 

Kom door mij heen bij elk van wie ik houd

Daal af met al Uw liefde bij ons mensen  

Adem, goede Geest, geef ons van Uw trouw 

Klare Bron van liefde voor ons mensen 

U weet van dood en oorlog, lange pijn

Blijf ieder mens toch van Uw liefde zenden

Heilige Geest ik bid -  kom -  wil met ons zijn 

Henny,  mei 2021, n.a.v. Handelingen 1 : 1 - 14
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Tijdens het afscheids-
feestje van de vrijwilligers 
van Kerkestein is Corne-
lie Kleijne onderscheiden 
met de Willibrordpen-
ning. 

Cornelie heeft gedurende 
10 jaar op een erg mooie 
wijze als beheerder van 
Kerkestein leiding gege-
ven aan de vrijwilligers van 
Kerkestein. 

Pastoor Ambting bena-
drukte dat deze onder-
scheiding een eerbetoon is 
aan Cornelie, maar ook aan 
alle vrijwilligers die op een 
geweldige wijze jarenlang 
hun inzet hebben gege-
ven aan de verzorging van 
de vele bijeenkomsten die 
hebben plaatsgevonden in 
Kerkestein.

Arie Goes

Willibrordpenning voor Cornelie Kleijne

Ruim 400 nieuwe planten op kerkhof Vleuten geplant 

Sinds 1883, nu 139 jaar geleden, is het Willibrord-
kerkhof in gebruik en zorgen de rechthebbenden/
familieleden voor de graven van de overledenen. 
Daarnaast verzorgen de leden van het beheerteam 
Willibrord kerkhof de algemene ruimten zoals bijv. 
de niet uitgegeven graf vakken, de paden, de bo-
men en de hagen.

Elk jaar in april, bekijkt het beheer team Kerkhof Vleu-
ten op welke plaatsen in de door het beheer team te 
onderhouden plaatsen planten moeten worden aan-
gevuld. Ruim 400 planten zijn er geplaatst. En als de 
stronk van de omgewaaide conifeer, bij het Baarhuis,  
is verwijderd worden er nog enkele grotere struiken/
bomen toegevoegd. Ook zijn er afspraken gemaakt 
over het opschilderen van de banken en de deur van 
het monumentale Baarhuis.

Dit jaar was de plantdag bepaald op zaterdag 9 april, 
precies voor de week met Goede Vrijdag en Pasen. 
Ook veel rechthebbenden of hun familieleden heb-
ben ook de graf vakken weer voorzien van nieuwe 
planten en het grafmonument na de winter periode 
weer extra opgefrist.. 

Dankzij de zorg van de vele rechthebbenden/familie-

leden en van het beheer team Willibrordkerkhof is het 
kerkhof een goed verzorgde plek voor het herdenken 
van de overledenen die zijn begraven of waarvan de 
as in een urn, na een crematie, een plaats heeft ge-
vonden in het Columbarium (Urnenmuur) of in de 
Urnentuin. Daarnaast is het kerkhof steeds meer een 
groene oase voor de insecten, de vogels en vlinders 
en bijen. Het kerkhof draagt bij aan de biodiversiteit 
die zo gewenst is. Ook zien we dat het Willibrordkerk-
hof steeds vaker wordt gebruikt door mensen die wil-
len genieten van de groene oase en van de rust en de 
sfeer en de ruimte.

Steeds vaker merkt de beheerder Nico de Rijk dat lang 
niet iedereen bekend is met de huidige mogelijkhe-
den die op het Willibrordkerkhof aanwezig zijn.
Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u een 
afspraak? Dat kan per mail aan de beheerder van het 
kerkhof Nico de Rijk. Email: kerkhofvleuten@licht-
vanchristus.nl of telefonisch via telefoon: 06 57 33 35 
07.

Alvast heel hartelijk dank voor alle inzet voor het Wil-
librordkerkhof.

Team Kerkhof Vleuten
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Op zondag 3 juli 2022 neemt de 
parochie Licht van Christus af-
scheid van pastoor Martin Los die 
op 7 december jl. met emeritaat 
is gegaan. Hij was ruim 34 jaar 
werkzaam in onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit aan-
wezig te zijn bij de feestelijke Eu-
charistieviering. Deze vindt plaats 
tijdens een openluchtviering in 
de pastorietuin van de Willibrord-
kerk, Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC 
te Vleuten. Bij slecht weer wijken 
wij uit naar de naastgelegen Willi-
brordkerk.

Emeritaat Pastoor Martin Los op 3 juli 2022
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Als een lopend vuurtje

Beste trouwe lezers van Drieluik,

Hier weer een nieuw Lopend vuurtje (alweer nummer 90) met 
een zin die de basis is van onze christelijke boodschap.

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.”
Johannes 13:34

Het is de kern van Jezus’ boodschap. Het was het leven van de 
eerste christengemeenten. En dat kan ook vandaag nog het ken-
merk zijn van al onze groepen en verenigingen. In een omge-
ving waar wederzijdse liefde is, ervaar je de zin van het bestaan, 
krijg je de kracht om verder te gaan, voel je je gesteund en word 
je blij. Wat zou het zijn als we er helemaal in zouden slagen dit 
Woord in praktijk te brengen in ons leven van iedere dag? We 
zouden een andere toekomst voor ons zien, onze ogen zouden 
opengaan voor het plan van God met de wereld, en er zou hoop 
gloren.
Voor de volledige tekst zie: http://www.focolare.org/nederland/

De fi ets
Mijn buurvrouw had me laten weten dat ze van haar kleindoch-
tertje een fi ets had gekregen om te schenken aan een van de Oe-
kraïense kinderen die bij ons op het terrein wonen. Als ik een 
van mijn Oekraïense vrienden met zijn dochter van 7 jaar in de 
avondschemering tegenkom, raken we via Google translate in 
gesprek. In mijn achterhoofd komt een wolkje omhoog met het 
woord: fi ets. Ik vraag hem of zijn dochter al een fi ets heeft. Hij 
schudt van nee. Ze kan en durft nog niet te fi etsen. Samen lopen 
we naar mijn buurvrouw toe. Zij snapt meteen wat de bedoeling 
van ons bezoek is. De fi ets staat op de oprit tegen het huis. Bij het 
licht van een straatlantaarn sleutelen we aan het zadel om het 
ietsjes lager te zetten. Niet lang daarna zie ik de kleine Katia als 
een prinsesje op de fi ets stappen. Ze begint te trappen, eerst wat 
onwennig, maar de stevige hand van haar vader op haar schou-
der geeft haar vertrouwen. En zo fi etst de jonge meid naar huis. 
Katia straalt van trots en geluk. Drie paar ogen kijken haar na, 
eerst wat bezorgd, dan ontspannen en blij.

Martin



Emeritaat Pastoor Martin Los op 3 juli 2022
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Afscheidscadeau pastoor Martin Los
Op 3 juli a.s. nemen wij als parochie afscheid van Pastoor Martin Los 
die ruim 34 jaar werkzaam is geweest in onze parochie. Zoals u al 
eerder hebt kunnen lezen, stellen wij voor om hem met elkaar een 
afscheidscadeau te geven, zodat hij een blijvende herinnering heeft 
aan alle jaren die hij in ons midden heeft doorgebracht. Er is tot nu 
toe al een mooi bedrag binnengekomen. 
U kunt uw bijdrage storten op rekening NL73RABO 0367 5034 17 
t.n.v. parochie Licht van Christus o.v.v. afscheid Pastoor Los.
Wij hopen hem op 3 juli 2022 tijdens de openluchtviering een mooi 
cadeau te mogen overhandigen. 

Met vriendelijke groet, 
parochiebestuur en activiteitencommissie

Het programma ziet er als 
volgt uit:

09:30 uur: Inloop
10.00 uur: Eucharistieviering

Na afl oop van de viering is er ge-
legenheid om afscheid te nemen 
van pastoor Los. Naar zijn wens 
gebeurt dat onder het genot van 
koffi  e en thee, met aansluitend 
drankjes en internationale hapjes. 
Ook dit vindt plaats in de pastorie-
tuin.

Voor vragen kunt u contact opne-
men via het emailadres: bestuurs-
secretaris@lichtvanchristus.nl.

Als u niet in de gelegenheid bent 
om aanwezig te zijn, kunt u zich 
hier ook afmelden.

Graag ontmoeten wij u op 3 juli 
aanstaande.

Parochiebestuur 
parochie Licht van Christus
J.P.M. Oomes, vicevoorzitter
M.A.G. Becking-Groeneveld, 
secretaris

Cadeautip: 
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Laten we elkaar liefhebben

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.” 
(Joh 13,34).

"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief." (Joh 13,34).

Tijdens het laatste avondmaal zit Jezus met zijn 
leerlingen aan tafel. Hij heeft net hun voeten 
gewassen.

Jezus legt uit waarom Hij dat deed en geeft zijn 
leerlingen een zeer belangrijk laatste gebod.

Hij zegt hen, "Heb elkaar lief". Dit gaat over liefde voor 
elkaar, dezelfde liefde als die van de hemel.

Ervaring van Pablo uit Mexico:
Op een dag was mijn moeder niet thuis en mijn 
oudere broer heeft het eten voor mij
klaargemaakt.

Na het eten, zag ik dat hij moe was en wilde 
gaan rusten.

Dus rende ik naar de keuken om de afwas te doen. 
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Beste medeparochianen,

We leven in onrustige tijden, met 
veel onzekerheid en geweld, ook 
in onze eigen omgeving. Hoe kun-
nen we een beetje vrede brengen 
en het licht van Pasen laten schij-
nen? Door te denken aan onze 
medemensen die onze hulp kun-
nen gebruiken. Dankzij uw giften 
is de Paasactie ook dit jaar weer 
een groot succes. De tussenstand 
is € 6.785,20, een prachtig bedrag 
waarvoor heel hartelijk dank! 

Soms is het heel gemakkelijk en 
ook leuk om concreet iets voor je 
medemens te kunnen betekenen. 
Wij hebben bijvoorbeeld op Paas-
zaterdag een lunch gehouden voor 
vluchtelingen en asielzoekers. Met 
Pastoor Ambting en een aantal 
vrijwilligers hebben we met 8 au-
to’s gezinnen opgehaald uit een 
opvangcentrum in De Bilt. Het was 
heel gezellig om met ca. 45 men-
sen te eten in restaurant De Hoge 
Weide. De mensen van Reinaerde 
maakten er een feestje van voor 
ons. Er waren mensen uit Eritrea, 
Syrië, Oekraïne en nog andere lan-
den bij. Mèt kinderen die een eigen 
lunch mochten kiezen, want het 
hoofdgerecht bestond uit asper-
ges! Een waar avontuur voor men-
sen uit andere landen. Uw gulheid 
heeft dit mogelijk gemaakt.

Vacature
Het bestuur van de Caritas is op 
zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Onze benoemingstermijn loopt 
eind 2022 af en één van de be-
stuursleden heeft aangegeven 
wegens persoonlijke redenen niet 
voor herbenoeming in aanmer-
king te willen komen. Daarom 
zoeken wij een nieuw bestuurslid 
voor de parochiële caritas instel-
ling (PCI) van de Licht van Chris-
tus parochie. De PCI levert fi nanci-

ele hulp aan mensen binnen onze 
parochiegrenzen die dat nodig 
hebben. Het bestuur beslist op de 
hulpvragen, die wij veelal via de 
parochie of de buurtteams van de 
gemeente Utrecht binnenkrijgen. 
Van bestuursleden wordt een in-
tegere, onafhankelijke opstelling 

verwacht. Je moet betrokken zijn, 
maar ook rationele beslissingen 
kunnen nemen. Het is een vrijwil-
ligersfunctie waar je gemiddeld 1 
à 2 uur per week in moet steken. 
Vanwege de kwetsbaarheid van de 
cliënten is een verklaring omtrent 
het gedrag (VOG) vereist en ook 
moet men belijdend rooms-katho-
liek zijn. De benoeming is voor vier 
jaar en vindt, op voordracht van de 
pastoor, plaats door de aartsbis-
schop van Utrecht. 

Het PCI bestuur is een klein, ge-
zellig en slagvaardig team dat snel 
schakelt met elkaar. Het is dank-
baar en mooi werk. Gezien de sa-
menstelling van het bestuur zijn 
we op zoek naar een nieuwe col-
lega die bij voorkeur de rol van se-
cretaris op zich wil nemen. Heeft u 
belangstelling of eerst nog vragen? 
Of wilt u een keer komen kennis-
maken? Neemt u dan gerust con-
tact met ons op via pci@lichtvan-
christus.nl of 06-83342037

Han Eerkens, secretaris

Onrustige tijden

Helpt u de PCI helpen?
Dat kan ook door ons attent te maken op mede-mensen in nood of 
door zelf hulp te vragen. 

Neem voor hulp of vragen gerust contact op:
Mail: pci@lichtvanchristus.nl  
Tel. 06-83342037  

Giften zijn altijd welkom op : 
NL71RABO 0140.8316.22  
t.n.v. PCI Licht van Christus

De PCI
helpt
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IEDEREEN LIEFHEBBEN

5

DUITSLAND
KARL

p school heb 
ik aangeboden 
om naast een 
klasgenoot te 
gaan zitten 
die veel moeite 
had met biologie.

Zo kon ik hem wat  
extra uitleg geven  
en aanmoedigen 
als hij overhoord 
werd.

O
Ik merkte dat hij vaak wel het antwoord wist, 

maar dat hij zo onzeker was van zichzelf dat hij 

het niet hardop durfde te zeggen.

Na een tijdje haalde hij betere cijfers. 

Omdat hij ook moeite had met scheikunde 

hebben we daar dezelfde techniek gebruikt.

Omdat het goed bleek te werken, heeft een andere 

klasgenoot aan de lerares gevraagd of hij aan 

de andere kant naast mij mocht gaan zitten. 

Zij heeft hier niet alleen mee ingestemd, maar ze 

heeft deze “strategie” overgenomen om al 

degenen te helpen die leerproblemen hebben. 

Ieder van hen zit nu naast iemand die hen kan 

helpen om de les beter te kunnen volgen.

it zegt Jezus vlak voordat Hij gevangen genomen 

wordt. Je kunt het als het ware zien als een deel van 

zijn testament. 

De laatste woorden die een vader zegt voordat hij 

sterft, vergeet je nooit meer. Kun je nagaan hoe 

belangrijk deze laatste woorden van Jezus zijn!

Laten we samen proberen ze echt te begrijpen!

D
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ezus is op vele manieren aanwezig, bijvoorbeeld in 

de Eucharistie, en ook daar waar wederzijdse liefde

is onder de mensen. 
Hij zegt zelf «Waar twee of drie in mijn naam bijeen 

zijn, daar ben Ik in hun midden».

Als we samen zijn en we hebben die liefde, 

dan kan Hij onder ons aanwezig zijn.

WAAR

JE JEZUS

KUNT

VINDEN

ls je dus wilt weten waaraan je de échte 

leerlingen van Jezus kunt herkennen, dan is dat aan 

de levende wederzijdse liefde.

Als die ontbreekt, dan zal de wereld Jezus niet 

meer kunnen ontdekken in de kerk en onder de 

christenen.

HIERAAN

HERKEN JE

EEN

CHRISTEN

n wat is het gevolg van de eenheid? 

Jezus zegt: "... Laat hen allen één zijn ... 

opdat de wereld gelooft...”

De eenheid, die de aanwezigheid van Christus 

onder de mensen zichtbaar maakt, kan de wereld 

overtuigen. Als de wereld de eenheid, 

de wederzijdse liefde ziet, zal ze geloven!

DE WEDERZIJDSE

LIEFDE

BOUWT

DE EENHEID OP

J

A

E

“Ik geef jullie een nieuw gebod: 

heb elkaar lief.” 
Johannes 13,34

een 
succesvolle 

strategie

55
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Aandacht voor elkaar

GEDOOPT

Paaswake 16 april 
als volwassene gedoopt

Laura van Santen 

Pasen 17 april
Noor

dochter van Paul Emons en 
Jacqueline Haaxman

24 april
Liomar

zoon van Dave Orman en Jamila 
Rammandanlal

OVERLEDEN

11 april
Theodorus Christiaan Gerardus 

Kleinegris (Theo)
op de leeftijd van 93 jaar

echtgenoot van Trix Kuijper

De crematieplechtigheid was 
op 19 april 

13 april
Hendrika Cornelia Wibbeke- 

van Leusden (Henny)
op de leeftijd van 95 jaar

weduwe van Huub Wibbeke

De crematieplechtigheid was op 
20 april

16 april
Maria Gresnigt-van Maarseveen

op de leeftijd van 73 jaar
echtgenote van Sjaak Gresnigt

De uitvaart was op dinsdag 
26 april in de Mariakerk met 

aansluitend begrafenis

20 april
Gerrit Cornelis Swart (Gerard)

Op de leefi jd van 86 jaar
Weduwnaar van Joke Kerkhof

De uitvaart was op 25 april in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis 

23 april
Johannes Henricus Schijf (John)

op de leeftijd van 80 jaar

De uitvaart was op 30 april in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

25 april
Hendrika Vriesenga-Jonkhart 

(Henny)
op de leeftijd van 89 jaar

weduwe van Gerard Vriesenga

De uitvaart was op 3 mei in de 
Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

17

Hemelvaart
Gezegend Hij die ons gezegend heeft

Als Hij ten hemel vaart geeft Hij de zegen
Christus in de hemel waaruit Hij regeert

Heelt wat niet te helen is – ons leven
Gezegend Hij die ons gezegend heeft

Midden in de pijn blijft Hij genezen
Wij zijn door Hem verlost van angst en vrees

Waar de aarde huilt blijft God ons helen,
Hij heelt vanuit de hemel, waar Hij leeft

Wij zijn met Hem verbonden in ons leven 
Gezegend Hij, die ons gezegend heeft 

Uit Christus’ handen krijgen wij de zegen
Henny, mei 2021, Efese 1 vers 1 - 10

26 april
Amelia Mechtilda Maria Peek-

van der Heijden (Mely)
op de leeftijd van 86 jaar

weduwe van Gerard Peek

De uitvaart was op 4 mei in de 
Willibrordkerk met aansluitend 

begrafenis

27 april
Jacobus Cornelis Verkleij (Jaap)

op de leeftijd van 87 jaar

De crematieplechtigheid was 
op 4 mei

28 april
Helena Maria Theresia 
van Kraaij-Sluijs (Leny)
op de leeftijd van 94 jaar

weduwe van Nick van Kraaij

De uitvaart was op 3 mei in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis

3 mei
Alida Christina van Dongen-

van Beek (Alie)
op de leeftijd van 83 jaar

echtgenote van Sjef van Dongen

De uitvaart was op 11 mei in 
de Mariakerk met aansluitend 

begrafenis
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Op Paaszondag 17 april mochten 
we in de Willibrordkerk Pasen vie-
ren met onder andere 33 vluchte-
lingen die woonachtig zijn in het 
tijdelijke AZC dat gehuisvest is in 
het Star Lodge Hotel aan de Bilt-
sestraat weg in Utrecht. 

De katholieke, orthodoxe en kop-
tische medegelovigen waren af-
komstig uit Syrië, Colombia en 
Eritrea. Daarnaast waren er vluch-
telingen uit Oekraïne, die verblij-
ven bij families in onze parochie. 
In het Engels kon pastoor Ambting 
de Paasboodschap overbrengen op 
een deel van de vluchtelingen, ter-
wijl anderen het moesten hebben 
van vertalingen door landgenoten. 
Na afl oop van de viering werd de 
gasten een Arabische lunch aan-
geboden, die zeker bij de Syriërs 
goed in de smaak viel.  

Sommige parochianen heb-
ben goed contact met een aantal 
vluchtelingen. Pastoor Ambting 
en zuster Lucia hebben hebben 
ook contact met een paar families 
die zij hebben leren kennen via de 
maaltijd die ze organiseerden op de 
pastorie (zie vorige Drieluik). Een 
aantal keren is de pastoor ook naar 
het AZC geweest om te voorzien in 
pastorale vragen. Hij spreekt hoop 
uit dat we nog vaker vluchtelingen 
gaan zien in onze parochie, want 
hun aanwezigheid weerspiegelt 
de actualiteit van de situatie in ons 
land op dit moment. 

De dank van zuster Lucia en de 
pastoor, die het voortouw hadden 
genomen voor het initiatief op Pa-
sen, gaat uit naar de groep vrijwil-
ligers, die als chauff eurs, gastheren 
en gastvrouwen hun Eerste Paas-

dag met familie hebben opgeoff erd 
om dit goede werk te doen. Deze, 
voor ons kleine activiteiten, zijn 
belangrijk voor mensen die weg-
komen uit gebieden van oorlog 
en misère en nu noodgedwongen 
hun tijd doorbrengen met wach-
ten. Het was een feestelijke Paas-
dag, met een goed gevulde kerk en 
de doop van Noor, die door her-
haaldelijk uitstel van haar doop-
sel door Corona nu al zelf naar het 
doopvont kon lopen.  

Verzoek
Enkele van deze vluchtelingen 
zouden graag vaker bij ons de 
Eucharistie willen bijwonen. Ze 
zijn aangewezen op vervoer van 
derden. Misschien zijn medepa-
rochianen die af en toe willen 
rijden op zondag. Wij kunnen 
dan een rooster voor chauff eurs 
maken, dat er per keer misschien 
twee auto’s kunnen rijden. Mail 
ons zuster.lucia@gmail.com of 
stuur een App 06-22097236

Come&Eat
Wilt u misschien ook een groep-
je vluchtelingen een leuke avond 
bezorgen door een maaltijd 
voor hen te bereiden bij u thuis? 
Stichting Eet Mee bemiddelt via 
het project Come & Eat Utrecht. 
Meer informatie vindt u via: 
website www.eetmee.nl of tele-
foon 030- 2213498 

Pasen in de Willibrordkerk met 33 vluchtelingen
als gast
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In de komende periode wordt 
het mortuarium van onze Paro-
chie verbouwd tot twee sfeervol-
le 24 uurs afscheidskamers. De 
wens van de parochie was gelijk 
aan die van Eefj e Visser waar-
mee wij in gesprek kwamen. Een 
mooie samenwerking kwam tot 
stand.

Eefj e geeft aan:  “Mijn droom was 
al langere tijd om sfeervolle af-
scheidskamers te creëren waar ie-
dereen zich welkom voelt”

5 jaar na de start van haar eigen 
uitvaartonderneming komt de 
droom van Eefj e uit; Een ruimte 
aan kunnen bieden waar families 
24-uur per dag welkom zijn om 
te rouwen, en in alle rust afscheid 
kunnen nemen van hun overleden 
dierbare. 
Omdat Eefj e veel ervaring heeft 
weet zij dat een thuisopbaring niet 
altijd kan of gewenst is. Steeds va-

ker krijgt zij de vraag of een op-
baring ook buitenshuis plaats kan 
vinden. De wens om dit zelf aan te 
kunnen bieden, groeide. De loca-
tie was voor Eefj e heel belangrijk. 
“Mijn voorwaarde voor een fi jne 
locatie was dat het te vinden is op 
een centrale en bekende plek voor 
iedereen”.

Het mortuarium bij de Willibrord-
kerk bleek de ideale ruimte. 
Een samenwerkingsovereenkomst 
met de parochie kwam snel tot 
stand. “Voor de parochie is dit een 
win-win situatie”, zo vertelt Mieke 
Claushuis die namens de parochie 
het vastgoed beheert. “De droom 
van Eefj e kwam overeen met een 
diepe wens van de parochie om te 
verbouwen. Naast haar expertise 
investeert Eefj e ook mee in de ver-
bouwing. Dat maakte onze wensen 
ook realistisch”.

Nieuwe naam 
De locatie is niet onbekend voor 
inwoners. Jarenlang heeft de 
ruimte gefungeerd als mortuarium 
van de kerk. “De naam mortuarium 
zal verdwijnen, dat staat voor een 
kille ruimte en kil is het laatste wat 
afscheidshuis Vleuten uit zal gaan 
stralen” vult Eefj e aan. De huidige 
rouwkamers worden omgetoverd 
tot sfeervolle afscheidsruimtes, die 
voor de familie 24 uur per dag ter 
beschikking staan..

Toegankelijk voor iedereen
Naast een sfeervolle ambiance, 
streeft Eefj e ook naar toeganke-
lijkheid. De locatie zal beschikbaar 
zijn voor iedereen, dus ook voor 
andere collega’s. Voor de parochi-
anen kan de ruimte zo ook, zoals 
nu, gereserveerd worden via het 
secretariaat en/of parochieel be-
heerder Jeanette Tersteeg of recht-
streeks via Eefj e. 

“We ontkomen niet aan het verlies 
van dierbaren en krijgen er vroeg 
of laat allemaal mee te maken. Ie-
dereen verdient een uniek en per-
soonlijk afscheid. Ik wil dan ook 
niemand buitensluiten”, zo licht 
Eefj e toe.

Het afscheidshuis wordt momen-
teel verbouwd en offi  cieel ge-
opend op 11 juni 2022.

Voor informatie kunt u contact op-
nemen met Eefj e via 06-11724040.

Uitvaartleider Eefj e Visser opent Afscheidshuis in Vleuten 
in samenwerking met de Parochie Licht van Christus

 Vleuten

AFSCHEIDSHUIS 
 VLEUTEN

AFSCHEIDSHUIS 

 V L E U T E N

AFSCHEIDSHUIS 
  VLEUTEN

Afscheidshuis
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Lintjesregen
Ook dit jaar werden enkele dagen voor de verjaardag 
van de  koning  onderscheidingen uitgereikt.
Voor  de ontvangers  wordt dit vaak geheim gehouden 
en worden zij met een smoesje meegenomen  naar de 
plaats waar de onderscheiding werd opgespeld. Wel 
met het verzoek nette kleding aan te trekken. Lint-
jesregen verwijst naar het lintje waaraan de penning 
vastzit. De kleuren hiervan verschillen. Voor de laagste 
onderscheiding, een lid van  de Orde van Oranje Nas-
sau, zijn de kleuren oranje met blauw en voor een rid-
der geel met blauw. Op deze staat de tekst” God zij met 
ons”  De RK. kerk  kent ook onderscheidingen. Voor 
ons bisdom is de Willibrordpenning het meest bekend. 
Deze zit niet aan een lintje, daar is hij ook te zwaar 
voor. De penningen hebben een andere functie dan 
een medaille in de sport. Daar zijn medailles van grote 
betekenis. Ik denk dat het nu niet meer de gewoonte 
is een medaille te dragen. Vroeger hadden veel gelo-
vigen er één vastgemaakt met een veiligheidsspeld op 
het ondergoed. Na het wekelijkse wassen en verscho-
nen werden zij op het schone hemd vastgespeld. De 
heilige wiens naam op de medaille stond, werd daar-
door gevraagd bescherming aan de drager te bieden. 
In het lof werd soms  gebeden: aan hen die de medail-
le dragen. Daar zal denk ik geen sportmedaille onder 
vallen. Of….misschien toch wel. 

In onze parochie werden deze maand onderscheiden; 
Riet van Dijk-Versteeg met een koninklijke onder-
scheiding en Cornelie Kleijne-Bijl met een Willibrord-
penning. Riet en Cornelie werden beiden onderschei-
den voor hun grote inzet in de parochie.

  Joke Eijzenbach-van Eck

Fotoverslag van de WJD@
home op Ameland nu op 
katholiekleven.nl

Op het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie katholiekleven.nl, is een uitvoerig foto-
verslag gepubliceerd van de WJD@home op Ameland. 
Deze thuisversie van de Wereldjongerendagen vond 
plaats in het weekend van 29 april tot en met 1 mei. 
Meer dan honderd jongeren plus leiding kwamen 
naar Ameland om met elkaar te vieren, te bidden en te 
praten over het geloof.

Lees het hele verslag en bekijk alle foto’s (door Ramon 
Mangold) op katholiekleven.nl
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Vanwege overweldigende belangstelling: 
herdruk publieksmagazine over Titus 
Brandsma

In ruim anderhalve week is een oplaag van 20.000 exemplaren van 
het magazine ‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’ landelijk 
verspreid. De heiligverklaring van pater Titus Brandsma op 15 mei 
aanstaande door Paus Franciscus in Rome trekt veel belangstelling, 
zo blijkt.

Het tijdschrift met een veelzijdig portret van Titus’ leven en zijn actu-
ele betekenis, is door de Nederlandse bisdommen, de Karmel Orde en 
andere religieuze gemeenschappen naar hun achterban verspreid. Maar 
ook daarbuiten manifesteert zich belangstelling voor Titus: van geïnte-
resseerde particulieren uit het hele land, en van instellingen verbonden 
met de naam van Titus Brandsma.

Herdruk bestellen kan via rkkkerk.nl
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Doopvieringen

Willibrordkerk Mariakerk gezamenlijke
Vleuten De Meern voorbereidings
  avond
 28 augustus 14 augustus
4 september 25 september  14 augustus
2 oktober 23 oktober 11 september

De doopvieringen zijn op de zondagmiddag om 12.30 uur. 
Meer informatie over dopen in onze parochie en het totale over-
zicht van de doopvieringen kunt u lezen op onze website onder 
‘sacramenten’. 

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal 
centrum: telefonisch op werkdagen van 9.00-12.30 uur of per 
email dopen@lichtvanchristus.nl

Lezingen 
van de 
maand

Activiteiten Parochie 
22-05-22 10:30 Koffi  e na de H.mis
29-05-22 10:30 Koffi  e na de H.mis
05-06-22 10:30 Koffi  e na de H.mis
12-06-22 10:30 Koffi  e na de H.mis

Overige activiteiten De Schalm 
25-05-22 14:00 Bingo
27-05-22 17:00  Gezellig Samen 

Eten
09-06-22 19:30 Bloemschikken
10-06-22 15:30 Kidsdisco 
10-06-22 19:30 Teenage Vibe
15-06-22 15:00 Kinderfi lm

Voor alle andere activiteiten: 
zie onze website.  
  

Huiskamer van de Wijk
Op woensdagochtend is de Huiska-
mer van de Wijk. U bent van harte 
welkom vanaf 9:30 uur voor een kop-
je koffi  e, een praatje en een spelletje. 
Toegang is gratis.

Doe café 
Op de dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur 
is er handwerken, klaverjassen en 
sjoelen. Toegang is gratis.

Haak- en Breicafé
Op de vrijdagochtend het Haak en 
Brei Café, een creatieve ochtend waar 
u in een gezellige sfeer kunt breien of 
haken. Mocht u hier nog niet handig 
in zijn of u heeft niet de juiste mate-
rialen dan is dat geen probleem, onze 
vrijwilligster Ria vindt het geen pro-
bleem om u op weg te helpen. Toe-
gang is gratis.

Bingo
De entreekaart is 6.00 euro en dit is 
voor 3 rondes en een loterij. Reserve-
ren bij tickets@schalmdemeern.nl of 
030-6662609.

Gezellig Samen Eten
Gezellig Samen Eten heeft een 3-gan-
gendiner voor de prijs van € 12,50 in-
clusief een consumptie. U bent van 
harte welkom. 
U moet wel van te voren reserveren 
via tickets@schalmdemeern.nl of 
030-6662609. Tot ziens in De Schalm.

Workshop-Nieuw in de Schalm!
We starten elke maand met een work-
shop voor volwassenen.
Op 9 juni is er weer een workshop. 
Reserveren: 0306662609 of tickets@
schalmdemeern.nl. Vol is Vol.
Zie voor verdere informatie onze 
website.

6e zondag van Pasen
Zondag 22 mei 2022
1e lezing Hand 15:1-2, 
  22-29
2e lezing Apok 21:10-14 
  + 22-23
Evangelie Joh 14:23-29

Hemelvaart van de Heer
Donderdag 26 mei 2022
1e lezing Hand 1:1-11
2e lezing Ef 1:17-23  
Evangelie Lc 24:46-53

7e zondag van Pasen
Zondag 29 mei 2022
1e lezing Hand 7:55-60
2e lezing  Apok 22:12-14 + 

16-17 + 20
Evangelie Joh 17:20-26

Hoogfeest van Pinksteren
Zondag 5 juni 2022 
1e lezing  Hand. 2,1-11
2e lezing   1 Kor. 12,3b-7.12-

13 
Evangelie  Joh. 20, 19-23  

Heilige Maria, Moeder van de 
kerk, Pinkstermaandag
Maandag 6 juni 2022
1e lezing  Gen. 3:9-15,20 
Evangelie Joh. 19:25-34

Heilige Drie-eenheid
Zondag 12 juni 2022
1e lezing  Spr 8:22-31
2e lezing  Rom 5:1-5
Evangelie Joh 16:12-15

A  G  E  N  D  A
21 mei tot 17 juni  2022 
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LICHT VAN CHRISTUS
www.lichtvanchristus.nl

23e jaargang nummer 5
21 mei t/m 
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REDACTIEADRES
Pastoor Ohllaan 36

3451 CC Vleuten

drieluik@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

REDACTIE & MEDEWERKERS
Joke Eijzenbach, Gemma van 

Doorn, Monique Verhoof, Cristine 

Oostendorp, Henny Zegers, 

Jeroen Ploeg, Lisette Oskam, 

Martha Goedings (illustraties) en 

vrijwilligers voor verspreiding

VERSPREIDING
Coördinatie en distributie:

De Meern: fam. Voskuilen

tel. 030-6661496

Vleuten: Nel van Rooijen

tel. 06-52107756

Voor vragen, aanmeldingen,  
wijzigingen en advertenties:

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

t: 030 6774571

DRUK & VORMGEVING
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

www.vanrooijengrafisch.nl

Dit blad wordt gratis verspreid 

binnen de parochiegrenzen. 

De kosten worden betaald uit de 

opbrengst van advertenties en 

donaties van de lezers.

 Parochiebestuur
Voorzitter
Pastoor P.B. Ambting

Vice-voorzitter
De heer F.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris
Mevr. M.A.G. Becking-Groeneveld
(alleen zaken aangaande het
parochiebestuur)
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed
De heer J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed
Mevr.W.A.M. Claushuis-Bouwman
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Penningmeester
Mevr. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl
(Alleen zaken aangaande het parochie-
bestuur) Voor alle overige vragen van 
financiële aard (ook voor het indienen 
van declaraties):
Kim Hugen, financiële administratie
financieleadmin@lichtvanchristus.nl
Tel. 030-6774571
Bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur

 Pastoraal team

DRIELUIK

Peter Ambting, pastoor
pastoor@lichtvanchristus.nl 
Taakveld sacramentsbediening, 
bestuurszaken, liturgie en diaconie

Yuri Saris, pastoraal werker
Taakveld catechese, jongeren en jonge 
gezinnen, saris@lichtvanchristus.nl
  
Secretariaat
Pastoraal Centrum
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur, t: 030 6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Marja van Overveld en
Marianne Vlaar secretaresses

Pastoraatsgroep voor ideeën en 
aanbevelingen
pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Algemene info
Parochie 
Misintenties
Liefst schriftelijk aan pastoraal
centrum, met precieze vermelding van 
de te noemen naam of intentie, datum, 
tijdstip, en kerk € 12,00 per intentie
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Ledenadministratie
Iedere donderdag van 10-12 uur 
in het  pastoraal centrum, 
t: 6774571 - ledenadministratie@licht-
vanchristus.nl

Kerkbalans / Parochiebijdragen
Raborekening 
NL73RABO 0367503417 
t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van 
Christus

Donaties Drieluik
Raborekening 
NL52RABO 0154547085 t.n.v. Drieluik 
Parochie Licht van Christus

Kerkradio
Kim Hugen, t: 030 6774571 (financiën)

Algemene info 
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
3454 AB De Meern

Misintenties en overige bijdrage
Mariakerk
Raborekening 
NL58RABO 0140800719  
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Mariakerk
Secretariaat, tel. 6774571

Algemene info
Willibrordkerk 
Pastoor Ohllaan 34
3451 CC Vleuten

Misintenties en overige bijdragen 
Willibrordkerk
Raborekening 
NL79RABO 0367500787 
t.n.v. Parochie Licht van Christus

Kerkhof Willibrordkerk
Dhr. N. de Rijk, t: 030 6771509

Mortuarium Vleuten
Mevr. Jeanette Tersteeg
t: 06-48610017

 
INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE DRIELUIK
Nummer Periode Inleverdatum
6 18 juni 2022 t/m 22 juli 2022 30 mei
7/8 23 juli 2022 t/m 9 september 2022 4 juli

Kopij mailen naar drieluik@lichtvanchristus.nl, op de inleverdatum
uiterlijk tot 14.00 uur.
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Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40  
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl
Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40Uitvaartzorg Eefje Vleuten • Tel. 06-11 72 40 40
info@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nlinfo@uitvaartzorg-eefje.nl  •  www.uitvaartzorg-eefje.nl

Mag ik u bij de hand nemen 
wanneer u afscheid moet nemen 

en er zoveel verdriet in uw leven is?

Uitvaartzorg Eefje

DEN HAMSTRAAT 9  ■  3451 BM  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

HERSTELLEN VAN KLEDING
MAKEN EN VERMAKEN VAN GORDIJNEN
MACHINAAL BORDUREN EN BEDRUKKEN

Pastoor Ohllaan 21 
3451 CB Vleuten

Tel. 030 - 6771307
    janbosuwgroenteman

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
AANN. VAN GRONDWERKEN

VLEUTEN TEL. 030-6772614

Eikslaan 2, 3455 SL Haarzuilens
Telefoon 030 6775627 of 030 6774540 ('s avonds ook bereikbaar)

ina@atelierheteikeblad.nl cora@atelierheteikeblad.nl
www.atelierheteikeblad.com

Vermey UitvaartzorgV | U

Samen maken we mooie herinneringen
met Zorg, Aandacht én Liefde | vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232 022

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!

Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk

ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Stichting Parochieel Sociaal 
Cultureel Centrum

Hét buurtcenrum voor vergaderen, ontmoeten, recreëren en 
ontspanning voor alle bewoners van De Meern

Oranjelaan 10, De Meern, 030-6662609, www.schalmdemeern.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Veldzigt 53
3454 PW De Meern 

Telefoon: 030-246 80 50
Boy Miltenburg: 06-53 76 15 11

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUDONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD

info@miltenburg-groen.nl
www.miltenburg-groen.nl

Betrokken & dichtbij.

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

T: 030 - 241 35 46
www.brokersadvocaten.nl

Betrokken 
& dichtbij.

Odenveltlaan 3 Vleuten  |  vanrooijengrafisch.nl  |  030-6772730



24

LICHT VAN CHRISTUS

www.matexdeuren.nl  | 030 662 90 29

Overheaddeuren
Schuifdeuren
Rol- en hefdeuren
Vouwdeuren
Snelroldeuren
Branddeuren
Kraanbaandeuren

Winkelcentrum Vleuterweide   Voor de Burchten 278   Vleuten

TWIJFELT U AAN  UW GEHOOR?
Stap bij ons binnen voor een vrijblijvend advies 

 of bel voor een afspraak: 030-666 44 44

Indien gewenst, kunt u ook aan huis bezocht worden. 

www.dehoorzaak.nl

Mereveldplein 030-6664667
Vleuterweide  030-7115667 www.bakkerverkerk.nl

Uitvaartverzorging vanuit het hart van Vleuten
Niemand staat er graag bij stil. Toch weten 
we dat het ook ons kan overkomen. Op elk 
moment. Een geliefde die uit ons midden 
wordt weggenomen. En wat dan..?

Bel dan Barbara. Wij staan 24/7 voor u klaar. 
Om u direct alle zorgen uit handen te nemen, 
óók in het geval van een uitvaartverzekering 
elders. Samen met u, familie en vrienden maken 
we het afscheid van uw geliefde zo persoonlijk 
en warm mogelijk. En ondersteunen wij u bij 
uw verlies. Voor, tijdens en na de uitvaart. Wilt 
u er vast eens over praten? Of voor uzelf reeds 
alles regelen en daarmee straks veel besparen? 
Bel ons gerust: 030 296 66 66 barbarauitvaart.nl

dan belt u Barbara
Wanneer een naaste overlijdt...

GROENTE - FRUIT - STREEKPRODUCTEN

THEMATERWEG 8  HAARZUILENS  06-54 33 84 22  WWW.DEHAARSEGAARD.NL


